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  1998 مارس 4

 دمشق، فى واالعالمیة العسكریة التحكم مراكز على قادتھ واستولى ،1961 سبتمبر 28 مساء الوحدة وقع إنقالب
 إلى للعودة سعیھم عن یكشف بما قبضتھم، فى أصبح الذى عامر الحكیم عبد المشیر وساوموا األول، بیانھم وأصدروا

 لما متابعتھ أثناء الناصر عبد رفض ما وھو سوریة، استقالل منذ الساسة مع العسكر اتبعھا التى الشروط إمالء سیاسة
 التنازالت طریق ألن بالقاھرة، المصریة االذاعة بمبنى األزمة الدارة أقامھا عملیات عرضھ خالل من دمشق فى یجرى
 تأیید بھا الجیش وحدات رفض حول حلب من ترد إشارات وبدأت إسمیا، بمصر سوریة طإرتبا ویجعل لھ، النھایة

 عودة قرر أن لبث ما ولكنھ نصابھا، إلى األمور إلعادة مصریة تعزیزات الناصر عبد فأرسل لضربھ، وتحركھم االنقالب
 إرسال ووقف العسكریة لعملیاتا جمیع وإنھاء سبیال، ذلك إلى إستطاع الفورإذا على القاھرة إلى عامر الحكیم عبد

  .السوریة المصریة الدماء إراقة الوحدة دولة على الحفاظ ثمن یكون ال حتى التعزیزات

 جیل كان ،)فیھا شاركوا من أحد وكنت( سبتمبر، 30 و 29 یومى تلقائیة بصورة القاھرة فى الطالب مظاھرات تفجرت
 إلى األمل تحویل بمثابة اإلنفصال وبدا فلسطین، لتحریر األمثل الطریق باعتبارھا الوحدة فى باألمل مشحونا الشباب
 بالوحدة، التمسك إلى تدعو التى الشعارات وانطلقت القاھرة، جامعة صوب الكلیات كل من الشباب جموع زحفت. سراب

 الشباب دئةتھ على حریصا كان الناصر عبد أن ویبدو. الرئیس مع الحدیث على واالصرار أعدائھا، على اللعنات وتصب
 األزمة إنتھاز یحاولون للذین یؤكد حتى بالعروبة، یؤمن الذى الجیل ذلك حماس فى السلوى بعض وجد ولعلھ بنفسھ،

 تمتعھ ومن الجماھیر، أمل عن التعبیر من شرعیتھ یستمد النظام وأن األمور، بزمام یمسك زال ال أنھ النظام لضرب
 المدخل، درج على ویقف الجامعة إدارة مبنى داخل من یبرز الناصر بعد شبابال من الھائل الحشد ھذا ففوجئ بتأییدھا،
 السكون عم وقد میكروفون بال یخطب إلیھ واستمعت مكانھ، من أمتار ثالثة على یزید ماال بعد على نفسى ووجدت
 بحیاة آلخر آن من ةمدوی ھتافات إال السكون یقطع وال الغد، بھ یأتى قد ما مشدودة بأعصاب یترقب والشباب المكان،
 الزعیم خطاب فى ورد كلما االمبریالیة، وسقوط حسین الملك وخاصة العربیة الرجعیة وبسقوط) إحتضرت التى( الوحدة

 األوان آن ولكنھ الوحدة، أجل من العربى الدم إراقة الیقبل أنھ بوضوح أعلن وقد واولئك، ھؤالء مؤامرات إلى یشیر ما
  . وأعوانھ لالستعمار والتصدى مھادنتھا، من بدال العربیة الرجعیة لمواجھة

 حرم فى أعلنھ ما فیھ ذكر بیانا الناصر عبد جمال أعلن فقد الشباب، جیل عند حقیقیا مأتما أكتوبر من الخامس یوم وكان
 نتفرغ أن یجب الذى الرئیسى العدو ألن الوحدة، على للحفاظ كسبیل العسكرى التدخل رفض من أیام قبل القاھرة جامعة

 یعلنھا التى اإلفتراءات فى العربیة الجامعة من تحقیق لجنة لقبول إستعداده وأبدى وإسرائیل، االستعمار ھو لمواجھتھ
 من لیس انھ:"قائال متھدج بصوت حدیثھ وختم األمة، على التحقیق نتیجة تعلن أن على دمشق، رادیو من اإلنفصالیون

 استمرار عن وأعلن" سوریة، تبقى أن المحتم من ولكن المتحدة، العربیة ةالجمھوری من جزءا سوریة تبقى أن المحتم
  .اسمھا حاملة نشیدھا، مرددة المتحدة، العربیة الجمھوریة لعلم رافعة مصر

 وحدھم، عاشوه أنھم النظر یلفت ومما الطالب، من المصرى الشباب عاشھ ثقیل كابوس بمثابة السبعة األیام أحداث كانت
 العرب من التوجس من نوع المصریین عند حدث بل الالمبااله، من كبیر بقدر الحدث مع تعاملوا فقد غیرھم أما

 النظام ید سوریةعلى فى خدموا الذین بالمصریین لحقت التى اإلھانات قصص من الناس تناقلھ ما وخاصة والعروبة،
 القوتلى شكرى" األول العربى المواطن" باركةوم – الوحدة فى األمس شركاء البعث قیادات تأیید من لقیھ وما اإلنفصالى،

 زادت كبرى صدمة األحداث وقع فجاء عربى، كیان فى االندماج لفكرة بعد تھیأوا قد المصریون یكن لم. الجدید للنظام
 الجدید باالسم ویضیق المصریة، القومیة ذكریات على یعیش كان الذى الجیل وخاصة العروبة، من نفورا منھم الكثیرین

 فى كلھ ذلك وانعكس. كبیر عربى كیان فى االندماج من نفورا المصریین أكثر األقباط وكان مصر، إسم غیب الذى دولةلل
  . واإلحباط بالمرارة عام لشعور مثارا كان الشائعات من جارف سیل

 لم وإیران وتركیا نولبنا والعراق والسعودیة األردن فى الحكم أنظمة فإن والحزن، الغم أصابھم قد المصریون كان وإذا
 فلكھا فى الدائرة األطلنطى حلف ودول األمریكیة المتحدة الوالیات أما السوفیتى، اإلتحاد وكذلك باإلنفصال، سعادتھا تخف

 بالتریث المنطقة فى وأصدقائھا حلفائھا أمریكا ونصحت عنھ، یسفر قد لما إنتظارا كثب عن الموقف ترقب أن فضلت فقد
  . الجدید بالنظام عترافاإل فى التسرع وعدم
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 عن التقاریر من زاخر بفیض األمریكیة الوثائق تحفل إذ األمریكیة، المتحدة للوالیات مفاجئا سوریة فى حدث ما یكن لم
 البیروقراطیة ضیق ومدلوالت السوریین، من كبیرة قطاعات وسخط ضیق من سببھ وما سوریة فى اإلقتصادیة األزمة

 إعتمدت التى المعلومات مصادر وتنوعت. والجیش االدارة فى لھم المصریین بمزاحمة یینالسور والعسكریین السوریة
 األحزاب رجال من السیاسیین بعض إلى المال، رأس أصحاب كبار إلى التقلیدیة، الطوائف رؤساء من التقاریر علیھا

 یؤمنوا أن دون الوحدة دولة ظل فى سوریة فى للخدمة ذھبوا الذین المصریین التكنوقراط عناصر بعض إلى المنحلة،
 ترى التقاریر وبدأت. المعلومات جمع ةمراكز أنشط من وحلب بدمشق األمریكیة القنصلیة وكانت. بالعروبة حقیقیا إیمانا
  . االشتراكیة یولیو قرارات صدور بعد الرماد وسط شررا

 استجابة الناصر، عبد مع الجسور بناء تعید كانت – عندئذ االعالم أجھزة لنا صورتھ ما عكس على– أمریكا أن والحق
 أمین، مصطفى خالل من الرسمى غیر الصعید على إتصاالت فبدأت الوحدة، قیام بعد الصدد ھذا فى رغبة من لماأبداه
 عبد مع الصدام بعد الدبلوماسیة القنوات خالل من االتصاالت وزادت دمشقیة، ندیم اللبنانى والسفیر ھیكل، حسنین ومحمد

 أشرنا ما نحو على( والسوریین المصریین الشیوعیین ونكبة المنطقة، فى الشیوعى النشاط حول وخروشوف قاسم ریمالك
 مجاالت فى إقتصادیة أبعادا إتخذ وأمریكا، المتحدة العربیة الجمھوریة بین النفسى التقارب من نوع فحدث ،)قبل من

 فى التنمیة خطة فى المعاونة إلى واالتجاه بل التنمیة، خطة فى مصر مساعدة على األوربیین الحافاء وتشجیع المعونة،
  ). بریطانى – ألمانى( أوربى بتمویل السدالعالى بناء من الثانیة المرحلة تمویل دراسة فى الذروة وتبلغ سوریة،

 خطوط رمسا فى یتحكم فھو معاداتھ، من أفضل كانت الناصر عبد مع طیبة عالقة على فالحفاظ ذلك، فى غرابة وال
 فى الغرب لمصالح بالنسبة أفضل معھ فالتعاون السویس، قناة عبر مروره فى یتحكم كما سوریة، عبر النفط أنابیب

 برھن وقد. التحدید وجھ على 1956 بعد األمریكى القومى األمن من جزءا أمنھا أصبح التى إسرائیل مشكلة تبقى. المنطقة
 مع والصراع الوحدة، بیت ترتیب كإعادة: یشغلھ ما لدیھ كان أنھ وخاصة عھا،م لمواجھة االستعداد عدم على الناصر عبد

 متكافئة غیر عالقة فى المتحدة العربیة الجمھویة توریط السوفیتى االتحاد لمحاوالت والتصدى قاسم، الكریم عبد عراق
 جاء ھنا ومن. بالمنطقة الغرب قاءوأصد اسرائیل، عند واطمئنان راحة فترة الوحدة سنوات كانت وھكذا. التبعیة إلى تقود

 بریطانیا تقدیم طریق عن المتحدة العربیة والجمھوریة قاسم الكریم عبد عراق بین الصراع استمرار على الغرب حرص
 وعلى ناحیة، من الغربى الشیوعى النفوذ موازنة على لھ تشجیعا السالح وخاصة قاسم الكریم عبد لنظام للمساعدات

  . أخرى ناحیة من المتحدة العربیة للجمھوریة لمعادیةا سیاستھ فى المضى

 السفارات إلى األمریكیة الخارجیة من إحداھما سریتان أمریكیتان وثیقتان صدرت اإلنفصال، إنقالب وقوع عشیة فى
 لیس المتحدة العربیة الجمھوریة سقوط ألن" لالنقالب مؤید تصرف أى فى التورط من تحذر األوسط الشرق فى العاملة

 إلى فیھ إنتھت المركزیة المخابرات إعداد من موقف تقدیر كانت الثانیة والوثیقة" األمریكیة المتحدة الوالیات مصلحة من
  ". المنطقة فى الشیوعى التغلغل ومنع األمریكیة المصالح على للحفاظ ضرورى المتحدة العربیة الجمھوریة بقاء" أن

 فى مرات ست حسین بالملك بعمان األمریكى السفیر فالتقى األولى، الوھلة منذ التنفیذ موضع السیاسة ھذه وضعت وقد
 باإلنقالب الفورى اإلعتراف على بالده موافقة طالبا مرة كل فى السفیر یستدعى الملك كان ،1961 سبتمبر 29 ،28

 خطورة من الملك یحذر مرة كل فى السفیر وكان االنقالب، لدعم السوریة الحدود على قواتھ األردن یحرك أن وعلى
 ساعة بین حكومتھ إلى  بعمان األمریكى السفیر یرسلھا كان التى والتقاریر. القوات حشد مغبة ومن باالعتراف، التسرع
 األمریكى السفیر بنصائح ضرب أنھ حتى الوحدة، دولة أوصال تمزیق على وحرصھ حسین، الملك لھفة تعكس وأخرى
  .لھ دعما السوریة الحدود على قواتھ وحشد اإلنقالب، بحكومة باإلعتراف وسارع الحائط عرض

 التعبیر یخف لم الناصر لعبد قویة لطمة األردن، إعتراف أعقاب فى االنفصال بحكومة السوفیتى تحاداإل إعتراف وجاء
 لیبلغھ ة،سوری بقاء على حرصھ فیھ أعلن الذى أكتوبر من الخامس بیان بعد بالقاھرة األمریكى السفیر قابلھ عندما عنھا،

 لھذا شكره عن الناصر عبد فأعرب مصالحھا، ضوء على سوریة فى الجدید بالنظام اإلعتراف تدرس بالده حكومة أن
". معنا التشاور دون باالعتراف السوفیت سارع حین على" مشاعره، مراعاة على المتحدة الوالیات جانب من الحرص

  . االنفصال بحكومة بالدھم إعتراف نإعال قبل الشئ نفس األطلنطى حلف سفراء بقیة وفعل

 باألحداث حفلت المعاصر، العربى التاریخ صفحات من صفحة طویت الجدید، بالنظام الدول إعتراف وبتوالى
 دمویة ثورة فى الملكى بالحكم االطاحة على العراقیین األحرار للضباط مشجعا كان الوحدة، قیام أن شك فال والصراعات،

 إستنجاد فكان أراضیھم إلى الثورة إمتداد من الجیران بقیة خشیة من ذلك على ترتب وما الجمھوریة، أنقاضھا على لتقوم
 تعھدات الناصر عبد قدم ما بعد إال القوات ھذه تنسحب ولم األمریكیة، بالقوات لبنان واستنجاد البریطانیة، بالقوات األردن

 عبد ونظام قاسم الكریم عبد نظام بین تأججت أن العربیة الباردة بالحر مالبثت ثم البلدین، فى التدخل بعدم) معلنة غیر(
  . والسوفییت المتحدة العربیة الجمھوریة بین أزمة من ذلك تبع وما الناصر

 صیغت التى والسیاسات المصریین، عند بالعروبة الوعى نضج وعدم الوحدة، بھا تمت التى االرتجالیة الطریقة كانت
 تلك عن بدوره مسؤوال كان المھلھل العربى الواقع أن كما وسوریة، مصر بین االرتباط استمرارب تبشر ال الوحدة لدولة

 القرن عرب منھا یفید قد دروس من منھا نتعلمھ أن یمكن كان ما إال التجربة من یبقى وال للوحدة، المأساویة النھایة
  .أخرى فرصة فى إلیھ نعود لعلنا والعشرین، الحادى


